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UTBILDNINGSNÄMNDEN 

PM 
Datum: 2021-05-26 

Diarienummer: GU 2021/302 

Mottagare: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Jan Lif 

 

SLUTRAPPORT FRÅN ARBETSGRUPPEN FÖR UTVECKLING AV 
FYSISKA OCH DIGITALA STUDIE- OCH LÄRMILJÖER  

 

Ärendet 

Utbildningsnämnden ombeds (1) ta ställning till och övergripande prioritera arbetsgruppens förslag till 

projekt för utveckling av fysiska och digitala studie- och lärmiljöer vid Göteborgs universitet, samt (2) 

fastställa ärendets vidare beredning. Arbetsgruppen föreslår att slutrapporten överlämnas till enheten 

för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) för vidare beredning i enlighet med 

utbildningsnämndens instruktioner.  

Bakgrund 

Vid sammanträdet 2021-01-13 ställde sig utbildningsnämnden positiv till ett förslag att inrätta en 

arbetsgrupp med uppdraget att föreslå konkreta insatser som leder till utveckling av lärosätets fysiska 

och digitala studie- och lärmiljöer (utbildningsnämndens protokoll 2021-01-13, § 6). 

Vicerektor för utbildning beslutade 2021-01-29 att inrätta arbetsgruppen i enlighet med förslaget 

(beslut GU 2021/302, se bilaga 1 och bilaga 2). Arbetsgruppens sammansättning och pågående 

arbetsformer redovisades vid utbildningsnämndens sammanträde 2021-02-24 (utbildningsnämndens 

protokoll 2021-02-24, § 6).  

Vid utbildningsnämndens sammanträden 2021-03-31 och 2021-04-28 redovisade arbetsgruppen sina 

inledande förslag till utvecklingsprojekt för diskussion. Arbetsgruppen har utifrån de synpunkter som 

nämnden framfört utarbetat de förslag till utvecklingsprojekt vilka redovisas nedan.  
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Arbetsgruppen har givet tidsramarna inte haft möjlighet att föreslå vilka ekonomiska resurser som 

behöver avsättas för att genomföra utvecklingsprojekten. Detta kräver dels förankring och 

diskussioner med de aktörer som föreslås ansvara och medverka i projekten, dels en diskussion med 

universitetsledningen med hur utvecklingsprojekten bör finansieras. Arbetsgruppen föreslår därför att 

dessa diskussioner tar vid i andra former efter att arbetsgruppen härmed har lämnat sin slutrapport 

och avslutat sitt arbete.  

Ansvar för utvecklingsprojektens (delprojektens) genomförande 

Arbetsgruppen föreslår att i enlighet med utbildningsnämndens önskemål att PIL ges ett samordnande 

ansvar för samtliga utvecklingsprojekt (nedan benämnda delprojekt).1 Detta kommer sannolikt kräva 

att en extern huvudprojektledare engageras. 

De enheter/roller som föreslås utgöra ansvariga för varje delprojekt förväntas ta ansvar som 

delprojektledare för att driva de arbeten som fordras i enlighet med arbetsgruppens förslag. Det är av 

yttersta vikt att dessa enheter/roller inom stödverksamheten/förvaltningen själva får möjlighet att 

ansvara för och styra innehållet. Huvudprojektledarens funktion är att med stöd av kompetens inom 

PIL utgöra en nod för att vägleda, administrera, hålla ihop och synkronisera de olika delprojekten, för 

att i möjligaste mån säkerställa att de ursprungliga intentionerna med delprojekten uppnås. 

PIL föreslås vidare upprätta en webbsida där information om de olika delprojekten publiceras via en 

kommunikatör som även kan arbeta med dialog och information till verksamheterna om projektens 

genomförande. Om enheten även förväntas distribuera ekonomiska resurser till projekten bör 

eventuellt även en ekonom engageras. 

Övrigt 

Arbetsgruppen vill understryka att i arbetet med delprojekten behöver juridiska frågor inklusive 

datasäkerhetsfrågor beaktas, vilka utgör övergripande utmaningar i samtliga delprojekt. Detta kräver 

att ansvariga för delprojekten har kontinuerlig tillgång till juridiskt stöd samt stöd från 

Dataskyddsgruppen, för att ta fram information om risker, samt rekommendationer för hur lärare bör 

hantera olika frågor och situationer.2  

Samtliga nedanstående delprojekt föreslås vara genomförda senast 2024.  

I bilaga 3 redovisas för kännedom en sammanställning av andra initiativ tagna i verksamheten i närtid 

rörande utveckling av fysiska studie- och lärmiljöer.  

 

 

 

 

 

1 Utbildningsnämndens protokoll 2021-04-28 (§ 9) 

2 Exempelvis, hur bör lärare hantera verktyg som används av studenter och kanske inom utbildningar, som inte är GDPR-

säkrade? Är det självklart att studenter kan förväntas använda verktyg som inte är säkrade av Göteborgs universitet? 
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Förslag till utvecklingsprojekt 

DELPROJEKT 1: Förstärkt digital kompetens för lärare, ledningsfunktioner och personal vid 

enheten för akademiskt språk (ASK) och Universitetsbiblioteket (UB) 

Målsättning: 2024 ska det vid Göteborgs universitet finnas rekommendationer om vad medarbetare 

behöver kunna som grundläggande IT-kompetens, och vilka resurser som finns till förfogande för att 

uppnå detta. 

Förslag till former för genomförande 

2024 ska en definition för grundläggande kompetens inom området digital kompetens finnas vid 

lärosätet.3 Vägar för uppföljning av kompetensnivån ska vara säkerställda, och en modell som 

säkerställer prefekters/chefers ansvar bör tas fram. Den grundläggande digitala kompetensen kan 

följas upp vid exempelvis utvecklingssamtal. Analys av behov av kompetensutveckling kan ingå 

antingen som en rutin vid anställning direkt vid institution och/eller som en del av den övergripande 

introduktionsutbildningen vid Göteborgs universitet.   

Behov bör analyseras och förväntningar definieras avseende grundläggande digital kompetens för 

lärare, ledningsfunktioner och övrig personal (via enkät/institutionsbesök/fokusgrupper), och behov av 

nödvändig kompetensutveckling följas upp utifrån detta. Ett antal (öppna) 

moduler/manualer/inspiration för kompetensutveckling riktade till lärare/ledning bör tas fram, som 

säkerställer grundläggande IT-kompetens.  

Undervisande personal ska ha särskild tillgång till resurser för att utveckla sin digitala pedagogiska 

kompetens, se delprojekt 4.  

Förslag till ansvariga och övriga aktörer 

Som huvudansvarig för delprojektets genomförande föreslås Personalenheten. Personalenheten 

behöver definiera de vägar projektet behöver gå för att syftet med delprojektet ska realiseras, genom 

att beakta roller, ansvar, delegationsordning, med mera.  

IT-enheten kan erbjuda utbildningar i grundläggande IT-kompetens. Medieteknik kan ge 

grundutbildningar i Zoom/GU Play. UB och PIL kan utgöra bollplank i frågor om lärares pedagogiska 

digitala kompetens. PIL föreslås kunna bygga ut existerande grundutbildningar i Canvas om så 

bedöms lämpligt. Prefekter, utbildningsansvariga, UTAN-nätverket kan fungera som referensgrupper. 

Fastighets- och service-enheten/Medieteknik, IT-enheten, aktörer inom förvaltningen kan komma att få 

uppdrag att ta fram moduler utifrån deras egna kompetensområden och utifrån behovsinventeringar 

som genomförs. 

 

 

 

 

3 För ändamålet finns europeiska ramverk för digital kompetens som kan användas, se: 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework  

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework
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DELPROJEKT 2: Förbättra, informera och kommunicera “Vägen in” till Göteborgs universitet 

för studenter  

Målsättning: 2024 ska Göteborgs universitet ha en enhetlig och tydlig Väg in för studenter. 

Förslag till former för genomförande 

Tydliggör och underlätta för studenter att Studentportalen är Vägen in för studenter. Trots att 

Studentportalen är “Vägen in” för studenter så upplevs det inte så idag. Framför allt verkar problemet 

ligga i att hitta den information som är övergripande - inte information runt innehåll i kurser. 

Studenterna har till exempel tillgång till en Canvas-app men inte till en app för Studentportalen. 

Vad behöver studenterna? Hur når studenterna den informationen? Idag är det mycket information 

som aldrig når studenterna. Analysera Studentportalen och Canvas samt riktlinjer för institutioner och 

program ur ett användarperspektiv (lärare och studenter). Hur kan kommunikationsvägar fungera 

ändamålsenligt? Är det tydligt vilket innehåll som ska finnas på olika ställen beroende på vilken typ av 

information det gäller? Finns det länkar och hänvisningar på relevanta ställen? Ta fram riktlinjer och 

kommunicera dessa. Särskilt viktigt är ett tillgänglighetsperspektiv. Framför allt är det svårt att nå ut 

med information som inte är direkt relaterat till undervisningen. Synkronisera arbetet med 

Studentportalsprojektet.   

Utveckla nuvarande digitala infrastruktur och skapa ett ”mentalt” digitalt campus – var ligger de olika 

lokalerna/ingångarna/hur hittar studenterna till sin “digitala” lärosal eller rum för grupparbeten? 

Studenterna vet hur de ska hitta rätt i de fysiska miljöerna - men inte alltid i de digitala miljöerna. Det 

krävs att lärare och kursadministratörer är införstådda med de riktlinjer som finns och att de följer 

dessa. 

Förslag till ansvariga och övriga aktörer 

Huvudansvariga för delprojektet: Kommunikationsenheten och IT-enheten samt studentkårer. 

Aktörer i delprojektet: Kommunikationsenheten, Studentkårer, IT-enheten, Utbildningsansvariga, PIL-

enheten, UB, Fastighets- och Service-enheten, Utbildningsenheten (för att säkerställa tillgänglighet ur 

ett studentperspektiv).  
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DELPROJEKT 3: Inspirerande fysiska och digitala studie- och lärmiljöer 

Målsättning: År 2024 ska Göteborgs universitet ligga i framkant vad gäller fysiska och digitala studie- 

och lärmiljöer. 

Förslag till former för genomförande 

(1) I takt med digitaliseringen och införandet av nya undervisningsformer 

behöver universitetets fysiska studie- och lärmiljöer förändras och utvecklas. För att erbjuda 

en möjlighet att prova på och utvärdera vilka digitala verktyg, utrustning (kameror, mikrofoner, med 

mera) eller vilken typ av inredning som fungerar för olika typer av undervisningsformer föreslås att en 

demo- och inspirationsmiljö skapas inom något av campusområdena, lätt tillgänglig för alla 

medarbetare.  

Av största vikt är att denna demo- och inspirationsmiljö omfattar fysisk och digital miljö, eftersom de 

båda miljöerna interagerar med varandra. Viktigt är även att miljöerna blir tillgänglighetsanpassade ur 

ett medarbetar- och studentperspektiv. Utse ansvar för vilka roller inom verksamheten vid Göteborgs 

universitet som förväntas driva utvecklingen och ha ansvar och mandat att lyfta utvecklingsbehov och 

modeller för användning som kan spridas. Tillse att den fysiska inspirationsmiljön även får sin spegling 

i en digital inspirationsmiljö. 

(2) Genomför benchmarkingaktiviteter som lyfter hur de fysiska och digitala studie- 

och lärmiljöerna ser ut, och hänger samman på olika campus-områden, samt några relevanta 

nationella/europeiska/internationella jämförelseobjekt. Finns goda erfarenheter för andra att ta efter? 

Saknas viktiga delar inom vissa campus?  

Utred även nyttan av ett GU-övergripande nätverk för studie- och lärmiljö samt pedagogik och digitala 

verktyg. Utveckla hur kompetensspridning kan realiseras, samt hur lärare/forskare ska involveras. Hur 

kan nyutvecklad verksamhet och verktyg som tas fram inom ramen för fakulteternas önskemål (ett 

exempel är PIL-enhetens pod-studio) sedan överlämnas för förvaltning till fakultet eller annan 

stödverksamhet? 

(3) Utveckla även den digitala infrastrukturen för studie- och lärmiljöer genom de verktyg och 

förväntningar tar studenterna med sig in till universitetet. Exempelvis kan stöd för digital social 

samvaro utvecklas. Det finns ett antal pedagogiska verktyg som har låg tröskel för att användas och 

som även kan kopplas på i Canvas.  

 

Ta fram rekommendationer gällande hantering av personuppgifter i molnbaserade tjänster. 

 

Förslag till ansvariga och övriga aktörer 

Ansvariga, punkt 1: Fastighets- och serviceenheten (i samarbete med PIL och UB); punkt 2: PIL (i 

samarbete med Fastighets- och serviceenheten/campus, ASK och UB); punkt 3: PIL i samarbete med 

UB, IT-enheten, jurister. Övriga aktörer i delprojektet: Fastighets- och service-

enheten/medieteknik/campuspersonal, PIL, UB, ASK, UTAN, IT-enheten, Utbildningsenheten (för att 

säkerställa att miljöerna är tillgänglighetsanpassade ur ett studentperspektiv mm). 

Upphandlingsansvariga inom IT-enheten. Jurister och dataskyddsgrupp, Studentkårer. 
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DELPROJEKT 4: Pedagog 2.0: utveckla pedagogisk digital kompetens för didaktisk tillämpning 

Målsättning: 2024 ska undervisande personal vid Göteborgs universitet ha en god pedagogisk digital 

kompetens (TPACK) och kunskap om hur digitala verktyg kan användas för att höja kvalitet i 

undervisning och lärande.4 

Former för genomförande 

Definiera vad som bör vara grundläggande pedagogisk digital kompetens för undervisande personal 

med fokus på förmågan att hantera de pedagogiska verktyg som finns inom Göteborgs universitet. 

Utgå från Policy för pedagogisk utveckling, Vision 2030 och Göteborgs universitet som attraktivt 

lärosäte.5  

Utveckla av några sedan tidigare efterfrågade moduler: Varierade examinationsformer (stöd i hur 

digital examination kan genomföras med olika verktyg); Universal design for learning; Kollaborativt 

lärande och grupparbete med studenter; Att arbeta i flexibla lärosalar; Portfoliometodik; ”Guide för 

digitala föreläsningar”. Modulerna kan finnas i Canvas eller på webben.  

 

Ta även fram moduler och ge stöd i att ta fram mallar för olika program eller institutioner som vägleder 

lärare i att skapa struktur och tydlighet i Canvas.  

Beakta frågan om intyg ska ges efter genomgångna kurser/utbildningar. Utbildningar kan ses som 

flerstegsraketer för att bygga vidare på personalens befintliga kompetens. 

Förslag till ansvariga och övriga aktörer 

Som huvudansvariga föreslås PIL och UB. Övriga aktörer i delprojektet: Studentkårer som 

referensgrupp, utbildningsansvariga som referensgrupp och i styrgrupp, prefekter ansvarar för att 

mallar följs, lärare/forskare/excellenta lärare som är kunniga inom området, ASK möter studenter som 

har behov av skrivstöd - kan fungera i referensgrupp, utbildningsenheten/pedagogiskt stöd (deltar i 

arbetsgruppen och med fokus på tillgänglighetsaspekten). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 TPACK: https://en.wikipedia.org/wiki/Technological_pedagogical_content_knowledge  

5 Det finns europeiska ramverk för digital kompetens som kan användas, se: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-

competence-framework  

https://en.wikipedia.org/wiki/Technological_pedagogical_content_knowledge
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework
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DELPROJEKT 5: Utöka användarnära akutstöd för lärare och övrig personal 

Målsättning: 2024 ska det finnas stöd för lärare i såväl den digitala som fysiska undervisningsmiljön 

vid Göteborgs universitet, i vilket ingår tydliga instruktioner om vem som kan kontaktas när något inte 

fungerar. 

Former för genomförande 

 

Studenter lyfter ofta att lärare inte har något tekniskt stöd vilket skapar problem i olika 

undervisningssituationer. Analysera och definiera behov av IT-relaterat stöd och support för lärare och 

övrig personal (UB, ASK, studieadministratörer, studiehandläggare, studievägledare).6 

 

Organisera och inför användarnära stöd och support för lärare. Förtydliga även ansvar och roller 

mellan de inspelningsstudior som Göteborgs universitet har idag. Zoom-café (se pil.gu.se) kan 

permanentas och utvecklas så att olika kompetenser och enheter bemannar olika dagar. Analysera 

behovet av så kallade “Instructional designers” och huruvida en ska lärare kunna beställa exempelvis 

textningshjälp.  

Definiera vilka som har ansvar för vilka frågor och ev. utöka/utbilda personal. Campus (AV-tekniker 

m.fl.), IT-enheten (2020), PIL-enheten, nätverk (t.ex. REDO, IT-beredargrupper) och så vidare.  

 

Förslag till ansvariga och övriga aktörer 

Som huvudansvarig inom delprojektet föreslås Fastighet- och serviceenheten eller eventuellt 

övergripande ansvar inom område Infrastruktur. Övriga aktörer i projektet: Fastighet- och 

serviceenheten/Medieteknik/campus-personal, IT-enheten, PIL, UTAN (som referensgrupp), GU:s 

lokala IT-beredare och IT-beredargrupper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Om detta görs i enkätform kan denna samordnas med inventeringen som föreslås i delprojekt 1. Exempelfrågor: “Finns det 

tillräckligt med användarnära IT-relaterat stöd och support för distansundervisning och digitaliseringen av undervisningen (t.ex. 

Zoom, filminspelning, filmredigering, textning) samt införande av nya system/verktyg?” / “Vad är det som saknas vad gäller stöd 

och support för hårdvara/utrusning och mjukvara?” / “Vad finns det för behov av stöd och support utanför kontorstid?” (vid 

kvällskurser, distansundervisning på övriga tider, vid evenemang vid Högskolan för scen och musik, övriga evenemang, etc.).  
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DELPROJEKT 6: Inför roller och ansvar för IT-relaterat stöd och support till studenter  

Målsättning: 2024 ska det vid Göteborgs universitet finnas och kommuniceras tydliga instruktioner 

om studenters förkunskapskrav gällande digitala verktyg, samt finnas relevant stöd och support för 

studenter. 

Former för genomförande 

Analysera behov och definiera vilken typ av support som studenter kan förvänta sig vid Göteborgs 

universitet. Gör en omvärldsanalys av hur andra lärosäten jobbar. Support kan ges via service-center 

och IT-enheten och som moduler (på Canvas) eller peer-to-peer mellan studenter. Eventuellt kan även 

UB:s lokaler användas för att studenter ska kunna få stöd på plats. Viss låneutrustning skulle kunna 

finnas som standard. 

Definiera förkunskapskrav gällande digitala verktyg för de studenter som påbörjar studier vid 

Göteborgs universitet. Förtydliga vilka digitala verktyg som studenter förväntas ha tillgång till. (Se 

exempelvis hur Högskolan i Kristianstad jobbat med detta.) 

Ta fram förslag på organisation och ansvar. Ta också fram standard för hur information om förväntad 

utrustning och kompetens ska kommuniceras till studenter. 

Förslag till ansvariga och övriga aktörer 

Som huvudansvariga för delprojektet föreslås IT-enheten i samarbete med Fastighets- och 

serviceenheten/service-center. Övriga aktörer i delprojektet: Studentkårer, IT-enheten, 

Utbildningsenheten och UB.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enligt uppdrag,  
 

Jessica Nyberg Petterson, Anne Hsu Nilsson, Andreas Moberg, Karl Kilbo Edlund, Arvid Danielsson, 

Annika Bergviken Rensfeldt, Maria Sunnerstam, Frida Wåhlström Olausson 

Arbetsgruppen för utveckling av fysiska och digitala studie- och lärmiljöer 
 



Beslut 

Diarienummer: 
GU 2021/302 

Mottagare: 
Utbildningsnämnden 

Ärendemening Inrättande av arbetsgrupp för utveckling av fysiska och digitala studie- och 
lärmiljöer 

Bakgrund och 
beslutsunderlag 

Utbildningsnämnden diskuterade vid sitt sammanträde 2021-01-13 ett förslag 
till att inrätta en arbetsgrupp för utveckling av fysiska och digitala studie- och 
lärmiljöer vid Göteborgs universitet (bilaga 1).Utbildningsnämnden ställde sig 
positiva till förslaget. 

Föredragande 
och övriga 
närvarande 

Jan Lif, ledningssamordnare, universitetsledningens stab 
I närvaro av Karl Kilbo Edlund, Göteborgs universitets studentkårer (GUS) 

Beslutas att till att inrätta en arbetsgrupp för utveckling av fysiska och digitala studie- 
och lärmiljöer vid Göteborgs universitet in enlighet med bilaga 1. 

………………………………………. / Mette Sandoff, vicerektor för utbildning 

Kopia till Original till registrator 

Datum för beslut 2021-01-29 

BILAGA 1
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UTBILDNINGSNÄMNDEN 

PM 
Datum: 2020-12-11 

Diarienummer: Diskussionsunderlag 

Mottagare: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Mette Sandoff, Harry Harrysson, Karl Kilbo Edlund, Jan Lif 

Förslag till inrättande av arbetsgrupp för utveckling av fysiska och digitala 
studie- och lärmiljöer vid Göteborgs universitet 

Ärendet 

Utbildningsnämnden föreslås inrätta en arbetsgrupp med uppdraget att, i enlighet Göteborgs 

universitets policy för pedagogisk utveckling, tidigare strategiska satsningar såsom INU och DigiKomp 

samt universitetsgemensamma mål och strategier för perioden 2021-2024, föreslå konkreta insatser 

som leder till utveckling av lärosätets fysiska och digitala studie- och lärmiljöer.  

Utbildningsnämnden ombeds att vid sammanträdet 2021-01-13 ta ställning till arbetsgruppens uppdrag, 

sammansättning och tidsplan, samt diskutera lärdomar från omställningen till generell digital 

distansundervisning under 2020, i syfte att börja identifiera möjliga universitetsgemensamma  

förbättringsområden i fysiska och digitala studie- och lärmiljöer. 

Bakgrund 

Göteborgs universitets målsättningar samt tidigare strategiska satsningar för pedagogisk 

utveckling och utvecklade studie- och lärmiljöer 

Enligt styrdokumentet Policy för pedagogisk utveckling vid Göteborgs universitet (V 2015/754) ska 

lärosätet utveckla en utbildning med hög vetenskaplig och konstnärlig kvalitet. Pedagogisk excellens 

ska uppnås genom att utveckla goda pedagogiska miljöer och ge det akademiska lärarskapet en större 

tyngd.1 

1 https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1545/1545432_v2015-754-policy-for-pedagogisk-utveckling.pdf 

https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1545/1545432_v2015-754-policy-for-pedagogisk-utveckling.pdf
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Policyn anger att universitetets lärmiljö ska utformas så att pedagogiska ambitioner med varierade 

undervisningsformer kan bli verklighet. Lärmiljön ska kännetecknas av kvalificerad interaktivitet mellan 

lärare och studenter. Såväl den fysiska som den virtuella lärmiljön ska utformas så att varje students 

och varje doktorands förutsättningar att uppnå de nationella examensmålen stärks. 

Dokumentet Pedagogiskt idéprogram (V 2015/353) kompletterar policyn och ger vägledning för hur en 

universitetsgemensam pedagogisk utveckling förväntas ske.2 I idéprogrammet anges att ”[ä]ven om 

flertalet av dagens studenter är vana att hantera IT i sin vardag, så gör inte tekniken i sig att de 

automatiskt utvecklar ett engagemang för sina studier eller tar ett större ansvar för sitt lärande. För att 

detta ska bli verklighet krävs en genomtänkt pedagogik med avseende på hur de digitala resurserna 

integreras i undervisningen utifrån tankar om studentcentrerat lärande. Aktuell forskning pekar på vikten 

av att pedagogisk utveckling och teknologisk utveckling sker parallellt.” (s. 4-5). 

Utifrån ovanstående har utbildningsnämnden gett enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt 

lärande (PIL) i uppdrag att under 2019-2021 driva projektet Digital kompetens i undervisning och 

examination vid Göteborgs universitet (DigiKomp). 3  Projektet utgör en fortsättning på tidigare 

infrastruktursatsningar 2015-2018 och syftar till en ökad användning av dessa.4 Projektets aktiviteter 

genomförs på institutions-, fakultets- och universitetsnivå och bedrivs i linje med universitetets 

pedagogiska idéprogram som en kompetensutvecklingsstrategi för akademiskt lärarskap och kollegialt 

samarbete. 

Hösten 2018 fick PIL-enheten i uppdrag att ta fram ett underlag i syfte att undersöka framtida lämpliga 

studie- och lärmiljöer, med målsättningen att bidra till den universitetsgemensamma planeringen och 

utvecklingen av undervisningsmiljön i generell mening.5 

Enligt Göteborgs universitets universitetsgemensamma mål och strategier som fastställdes i december 

2020 ska lärosätet 2024 utmärkas för sin utveckling av ändamålsenliga och långsiktigt hållbara fysiska 

och digitala miljöer som möter verksamhetens behov. Vidare ska Göteborgs universitet under perioden 

2021–2024 ta tillvara på erfarenheter från corona-pandemin för att skapa nya och gränsöverskridande 

utbildnings- och forskningsmiljöer samt för att effektivisera och utveckla administrativa processer.6 

Erfarenheter från corona-pandemin 

Den pågående corona-pandemin har medfört att utbildningsverksamheterna hastigt nödgats ställa om 

till huvudsakligen digitala undervisningsformer på distans, vilket medfört att verksamheternas såväl 

fysiska som digitala studie- och lärmiljöer hamnat under hård press.  

I beaktande av omställningens avsaknad av längre förberedelser har utbildningsverksamheterna givet 

omständigheterna trots allt fungerat väl, och de reellt upplevda erfarenheterna som lärare och studenter 

gjort under denna ofrivilliga testperiod utgör en källa att utgå från för att kunna identifiera vilka områden 

                                                      

2 https://pil.gu.se/digitalAssets/1697/1697387_pedagogiskt-ideprogram-rev2018.pdf  

3 https://pil.gu.se/projekt/digikomp  

4 https://pil.gu.se/projekt/riktade/infrastruktur-for-natburen-undervisning  

5 https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1735/1735390_5c1_pm-om-studie--och-l--rmilj--er-vid-gu-20190314.pdf  

6 Universitetsgemensamma mål och strategier för Göteborgs universitet 2021–2024 (V 2018/1204) 

https://pil.gu.se/digitalAssets/1697/1697387_pedagogiskt-ideprogram-rev2018.pdf
https://pil.gu.se/projekt/digikomp
https://pil.gu.se/projekt/riktade/infrastruktur-for-natburen-undervisning
https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1735/1735390_5c1_pm-om-studie--och-l--rmilj--er-vid-gu-20190314.pdf
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Göteborgs universitet behöver förstärka för att långsiktigt kunna svara upp mot målsättningen om en 

god digital studie- och lärmiljö. 

En översikt av några kartläggningar som hittills genomförts framgår av bilaga 1. Utifrån en översiktlig 

analys av dessa kan ett antal potentiella universitetsgemensamma utvecklingsprojekt skönjas, varav 

några möjliga exempel kan vara:  

 att universitetet identifierar och kartlägger vilka digitala verktyg som bör användas samt 

hur de bäst bör användas, såsom Zoom, Padlet, Teams, Canvas, med mera 

 att universitetet utvecklar fler metoder, undervisningsformer och läraktiviteter som kan 

användas på distans, samt former för hybridundervisning (en undervisningsform som 

blandar campus/online studenter i samma kursmoment) 

 att universitetet utvecklar och förbättrar möjligheterna till samarbete, social kontakt, 

social samvaro och sociala nätverk bland studenter och personal när undervisning sker på 

distans genom digitala verktyg 

 att universitetet fortsätter att utveckla nya former för examination (formativ bedömning) 

som inte innefattar traditionell salstentamen 

 att universitetet utvecklar relevant användarstöd för lärare avseende punkterna ovan 

 att universitetet utvecklar verktyg eller riktlinjer för digital kommunikation och dialog med 

studenter 

 att universitetet identifierar vilka tekniska förutsättningar som studenter kan förväntas ha 

tillgång till och hur de förväntningarna kommuniceras till presumtiva studenter 

 

Förslag 

Uppdrag 

Utbildningsnämnden föreslås med anledning av ovanstående inrätta en arbetsgrupp med uppdraget 

 att i enlighet Göteborgs universitets mål och strategier för perioden 2021-2024 identifiera, 

prioritera och föreslå ett antal konkreta utvecklingsprojekt som leder till universitetsgemensam 

utveckling av ändamålsenliga och långsiktigt hållbara fysiska och digitala studie- och lärmiljöer, 

samt föreslå vilka ekonomiska resurser som behöver avsättas för att genomföra dessa 

utvecklingsprojekt.  

Arbetsgruppen ska identifiera möjliga utvecklingsprojekt som presenteras och förankras med 

utbildningsnämnden. Utbildningsnämndens ledamöter ansvarar för att arbetsgruppen delges förslag 

från verksamheten, och att dessa diskuteras och förankras inom respektive fakultet.  

Arbetsgruppen ska i arbetet utgå från målsättningarna som framgår i Göteborgs universitets policy för 

pedagogisk utveckling och pedagogiska idéprogram, beakta utfallen från andra relaterade insatser, 
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exempelvis INU, DigiKomp och PIL-enhetens kartläggningar av studie- och lärmiljöer samt analyser av 

tillgängliga och kommande kartläggningar avseende erfarenheter från corona-pandemin.  

Även om arbetsgruppen ska ta till vara erfarenheter från den pågående corona-pandemin ska fokus inte 

ligga på att få till stånd utvecklingsinsatser som lappar partikulära svårigheter inom den nuvarande 

situationen, utan på insatser som stärker lärosätets studie- och lärmiljöer som helhet på lång sikt. 

Arbetsgruppens sammansättning 

Arbetsgruppen föreslås bestå av  

 1 person från enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) 

 1 person från enheten för akademiskt språk (ASK) 

 1 person från universitetsbiblioteket (UB) 

 1 person från utbildningsenheten (UE) 

 1-2 studentrepresentanter 

 2 lärarrepresentanter vilka utses av vicerektor för utbildning utifrån förslag från fakulteterna 

 1 person från universitetsledningens stab som ansvarar för arbetsgruppens sammankallande 

och sekretariatsfunktion 

Tidsplan 

Arbetsgruppen föreslås att tillsättas under januari 2021, inleda arbetet i februari, och efter fortlöpande 

avstämningar med utbildningsnämnden lämna sina förslag till prioriterade utvecklingsprojekt med 

tillhörande ekonomiska överväganden i slutet av våren 2021, inför universitetsstyrelsens 

inriktningsbeslut i juni avseende budget 2022. Målsättningen bör vara att de första utvecklingsprojekten 

kan initieras 2022, vilket innebär att fördjupad  planering kan ske under hösten 2021.  

 

Diskussion 

Utbildningsnämnden ombeds vid sammanträdet 2021-01-13  

 att ta ställning till förslaget att inrätta en arbetsgrupp, dess uppdrag, sammansättning och 

tidsplan, samt  

 att utifrån ovanstående exempellista och erfarenheter från den egna fakulteten, i mindre grupper 

(breakout-rooms), diskutera lärdomar från omställningen till generell digital distansundervisning 

under 2020, i syfte att börja identifiera och prioritera konkreta universitetsgemensamma 

förbättringsområden i fysiska och digitala studie- och lärmiljöer. 
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BILAGA 1 

Dokument (uppdaterad 2020-12-03) 

1) Studiesituationen under Covid-19 vid Göteborgs universitet. Nulägesrapport kring studenters erfarenheter
och identifierade problemområden (4 maj 2020)

2) Studiesituationen under Covid-19 vid Göteborgs universitet. Nulägesrapport del två kring studenters
erfarenheter och identifierade problemområden inför HT20 (18 juni 2020)

3) Studiesituationen under Covid-19 vid Göteborgs universitet. Nulägesrapport del tre kring studenters
erfarenheter och identifierade problemområden vid terminsstart HT20 (19 oktober 2020)

4) Göteborgs universitets studentkårers studentärenderapport verksamhetsåret 19/20
5) SAMFAK: Studenters upplevelse av distansundervisning med anledning av Covid-19 (11 september 2020)
6) SA: Rapport Student Survey covid-19. Sahlgrenska akademins studenter och COVID-19 (12 oktober

2020)
7) SAMFAK: Lärares upplevelse av distansundervisning med anledning av Covid-19 (8 juli 2020)
8) UKÄ: Uppföljning av konsekvenserna av det nya coronaviruset för högskolans verksamhet (21 oktober

2020)7

9) PIL: Sammanfattning från webbinariet “Omställningen till distansundervisning - vad har vi lärt oss?”
10) Återkoppling nationell covid-19 enkät genomförd av Uppsala universitet och Malmö universitet (30 juli

2020), samt version reviderad av utbildningsenheten med endast tabeller för Göteborgs universitet (24
augusti 2020)

7 Se även: https://www.uka.se/om-oss/var-verksamhet/regeringsuppdrag/coronaviruset-och-hogskolan.html 

https://www.uka.se/om-oss/var-verksamhet/regeringsuppdrag/coronaviruset-och-hogskolan.html


Beslut 

Diarienummer: 
GU 2021/302 

Mottagare: 
Utbildningsnämnden 

Ärendemening Utseende av lärarrepresentanter i arbetsgrupp för utveckling av fysiska och 
digitala studie- och lärmiljöer vid Göteborgs universitet 

Bakgrund och 
beslutsunderlag 

Utbildningsnämnden diskuterade vid sitt sammanträde 2021-01-13 ett förslag 
till att inrätta en arbetsgrupp för utveckling av fysiska och digitala studie- och 
lärmiljöer vid Göteborgs universitet (bilaga 1).Utbildningsnämnden ställde sig 
positiva till förslaget avseende arbetsgruppens uppdrag, tidsplan och 
sammansättning, med tillägget att lärarrepresentanterna i arbetsgruppen ska 
inneha titeln excellent lärare. 

Arbetsgruppens två lärarrepresentanter utses av vicerektor för utbildning 
utifrån förslag från fakulteterna. Förslag på lärarrepresentanter har inkommit 
från Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan, Humanistiska 
fakulteten, Konstnärliga fakulteten och Sahlgrenska Akademin.  

Utifrån en samlad bedömning har vicerektor för utbildning utsett följande 
lärarrepresentanter:  

Annika Bergviken Rensfeldt, universitetslektor institutionen för pedagogik, 
kommunikation och lärande. 
Andreas Moberg, universitetslektor, juridiska institutionen. 

Övriga ledamöter i arbetsgruppen är: Maria Sunnerstam (PIL), Anne Hsu 
Nilsson (ASK), Frida Wåhlström Olausson (UB), Jessica Nyberg Pettersson 
(UE), samt Arvid Danielsson (GUS) och Karl Kilbo Edlund (GUS).  

Universitetsledningens stab ansvarar för arbetsgruppens sammankallande och 
sekretariatsfunktion. Arbetsgruppen inleder arbetet i februari 2021 och kommer 
att återrapportera till utbildningsnämnden i februari, mars, april och juni. 

Föredragande 
och övriga 
närvarande 

Jan Lif, ledningssamordnare, universitetsledningens stab 
I närvaro av Karl Kilbo Edlund, Göteborgs universitets studentkårer (GUS) 

BILAGA 2



Beslutas att utse Annika Bergviken Rensfeldt, universitetslektor institutionen för 
pedagogik, kommunikation och lärande. 
Andreas Moberg, universitetslektor, juridiska institutionen till 
lärarrepresentanter i arbetsgrupp för utveckling av fysiska och digitala studie- 
och lärmiljöer vid Göteborgs universitet.  

 
………………………………………. / Mette Sandoff, vicerektor för utbildning 

Kopia till Utbildningsvetenskapliga fakulteten 
Handelshögskolan 
Humanistiska fakulteten 
Sahlgrenska Akademin 
Konstnärliga fakulteten 
 
Original till registrator 

Datum för beslut 2021-01-29 

 



Sammanställning av initiativ tagna i verksamheten (fakulteter, 
institutioner, enheter, campusområden) rörande utveckling av fysiska 
studie- och lärmiljöer i närtid så som PIL känner till i maj 2021. 

Sahlgrenska Akademin 
• Lärosal Tor Bjurström, Medicinarelängan.

Multisal håller på att utvecklas (flexibel gradängsal + ALC).
Kontaktperson/er: Axel Wolf (ordförande REDO gruppen), axel.wolf@gu.se, Mattias
von Feilitzen, mattias.von.feilitzen@ait.gu.se

• KAT II - lärosal kirurgi

Naturvetenskapliga fakulteten 
• ALC-sal på Zoologen, Institutionen för biologi och miljövetenskap, Medicinaregatan

18A.
Kontaktperson/er: Noomi Asker (noomi.asker@bioenv.gu.se) och Michael Axelsson
(michael.axelsson@bioenv.gu.se)

• Stort byggprojekt.
Nybyggnation av ny huskropp Natrium på Medicinareberget. Ett flertal studie- och
lärmiljöer som projekteras i detalj i nuläget (inklusive “multisal”).

Samhällsvetenskapliga fakulteten 
• Undervisningssalarna F2h och F3h i huset Psykologen har gjorts om till ALC-sal.

Kontaktperson/er: Handläggare med ansvar för lokalfrågor: jakob.sandin@gu.se.

Humanistiska fakulteten 

Handelshögskolan 
• Ombyggnad av tre gradängsalar till aktiva lärosalar.

• C32, C34 och C35: ombyggnad för hybridundervisning.

• Bygga om en lokal, som kallas Hyllan, till ett studietorg.  Ombyggnad av Matix-
utbildningens lokal till en studentcentrerad läromiljö.
Kontaktperson/er: Ola Bergström, Vicedekan med ansvar för utbildning.
ola.bergstrom@handels.gu.se

• Stort byggprojekt, Hus F.
Nybyggnation av ny huskropp med anledning av Västlänken. Ett flertal studie- och
lärmiljöer som projekteras i detalj i nuläget (inklusive “multisal”).

Utbildningsvetenskapliga fakulteten 
• Lärosal A1 136, Pedagogen hus A, 30 pl.

Anpassning till hybridundervisning (grundutförande, Zoommöte med medhavd dator)

• Lärosal B1 116, Pedagogen hus B, 40 pl.
Anpassning till hybridundervisning (utökat utförande med Zoom Room-utrustning)

• Lärosal B2 213, Pedagogen hus B, 36 pl
Görs om till ALC-sal.

BILAGA 3
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Kontaktperson/er: Birgitta Roos Haraldsson, IT-samordnare på 
Utbildningsvetenskapliga fakulteten, IPKL. Sirkka-Liisa Uusimäki, IPS. 

• Med erfarenhet utifrån vårens installationer (“grund”, “utökad”) planeras ytterligare 
8-10 lärosalar att utrustas under sommaren. 

 

Konstnärliga fakulteten 

• Stort arbete kring lokaler pågår inom konst där fokus nu främst ligger på 

samlokalisering av fakultetens två institutioner, HDK-Valand och Högskolan för scen 

och musik inom projektet “Nya Konst”. Inom ramen för detta sker även en tillfällig 

utflytt från Artistens lokaler under byggnation om projektet fortgår som planerat. 

HSM: 

• För att studenter ska kunna tränas i att möta en publik trots Corona har en 
motsvarande “TV-studio” för streaming av publik verksamhet byggts upp. 

• Utveckling av rum för ensembleverksamhet samt Blackboxar för scenisk verksamhet 

• Lokaler för lärande i professionell miljö så som teatrar, konsertsalar, ljudstudios m.m. 
anpassas kontinuerligt för att möta branschnormer och standarder.  

HDK-Valand: 

• Utveckling av delade alteljémiljöer 

• Lokaler för lärande i professionell miljö samt utbildning i materialitet i ex. verkstäder, 
filmstudios, m.m. anpassas kontinuerligt för att möta branschnormer och standarder. 

 

IT-fakulteten 

• Ombyggnad av lärosal Mållgan till ALC-sal för båda institutionerna. 

• På Tillämpad IT pågår mycket arbete med lokaler, bland annat kring möjliga 
hybridsalar och kring studenters miljöer. För närvarande är fem lärosalar aktuella för 
anpassning för hybridundervisning. 
Kontaktperson/er: Miroslaw Staron, prodekan IT-fakulteten, 
miroslaw.staron@cse.gu.se, Staffan Björk, viceprefekt med ansvar för 
grundutbildningen, Institutionen för data-och informationsteknik, 
staffan.bjork@cse.gu.se, Alan Said, viceprefekt med ansvar för grundutbildningen, 
Institutionen för tillämpad IT, alan.said@ait.gu.se 

 

UB - Universitetsbiblioteket 

• Rum 518 på Samhällsvetenskapliga biblioteket (försenad pga Västlänken). 

Kontaktperson/er: Hampus Bovbjerg Grip (hampus.bovbjerg.grip@ub.gu.se) 
 

Gemensamma förvaltningen 

Wallenberg konferenscentrum: 

• Lärosal Europa; anpassning till hybridundervisning/konferenser 

• Tre mötesrum av olika storlek; anpassning till hybridundervisning/möten 

Utbildningsenheten: 

• Två tentamenssalar på Geovetarcentrum. 
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Se även förteckning nedan över kända presumptiva objekt som ännu inte är i avropsläge (ej 
detaljplanerade). 
 
---------------------- 

Objekt som anmälts som presumptiva objekt för uppgradering av AV-utrustning, vanligtvis för att möjliggöra 
så kallad hybrid undervisning dvs med deltagare båda online och på plats i lokalen. 
   

Källa: Teknisk samordnare Fredrik Nilsson, Enheten för Medieteknik  
   
Huskropp Lokal Hybrid 
Annedalseminariet 204 1 
Annedalseminariet 302 1 
Annedalseminariet 514 1 
Handelshögskolan C C32 1 
Handelshögskolan C C33 1 
Handelshögskolan C C34 1 
Psykologen F2 1 
Psykologen F4 1 
Psykologen F6 1 
Psykologen F7 1 
Psykologen L1 1 
Psykologen L2 1 
Psykologen L3 1 
Psykologen L4 1 
Samvetet Dragonen C203 1 
Samvetet Sappören D203 1 
Samvetet Sappören D205 1 
Samvetet Sappören E202 1 
Vasaparken Torgny Segerstedtsalen 1 
  19 
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